W wolności nadzieja
Formacja rodzin i osób dotkniętych chorobą alkoholową jest od 7 lat bardzo ważnym elementem
duszpasterstwa trzeźwości przy Sanktuarium w Miejscu Piastowym. Duszpasterstwo istnieje dzięki
współpracy księży michalitów, sióstr michalitek i osób świeckich ze Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca.
Największy jednak wpływ na ludzką formację ma tu Bóg i wstawiennictwo świętych: Archanioła Michała, bł.
ks. Bronisława Markiewicza i Czcigodnej Służebnicy Bożej Anny Kaworek.
W ciągu roku proponowane są tu różne formy formacji do trzeźwości:
rekolekcje trzeźwościowe w marcu i październiku, droga krzyżowa z Korczyny do Odrzykonia w maju,
Wesele bez toastu w sierpniu, Sylwester bez toastu 31 grudnia oraz miesięczne spotkania formacyjne. Te
ostatnie pozwalają kontynuować drogę trzeźwości podjętą przez podpisanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Formacją objęte są także dzieci w duchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Sobotnie spotkania są okazją do
modlitwy i kształtowania relacji z Bogiem w sakramentach świętych. Stwarzają możliwość rozwoju dzięki
konferencjom ks. Jana Seremaka i s. Marioli Bochniak oraz świadectwom osób dotkniętych Bożą łaską. Są
też okazją do kształtowania i pogłębiania wzajemnych relacji przez rozmowy, rodzinne spotkanie i
świętowanie.

Konferencje s. Marioli Lidii Bochniak, katechetki ze Szkoły Podstawowej w Miejscu Piastowym,
wygłoszone w czasie miesięcznych spotkań do rodziców i innych osób przybywających na te
spotkania.
1. "Kilka słów o komunikacji interpersonalnej" - maj 2016 r.
do posłuchania - czas trwania 37 min.
Treść:
1. Znaki miłości.
2. Wewnętrzne dziecko.
3. Co daje komunikacja interpersonalna?
4. Kilka zasad komunikowania się?
5. Komunikacja niewerbalna.
4. Oznaki otwartości na drugą osobę.
7. Komunikat typu rJar1;.
8. Ćwiczenie praktyczne.
9. Jak mówić, aby nas słuchano?
10. Prawda w komunikowaniu się.
2. "Kilka słów o emocjach" - 10 grudnia 2016 r.
do posłuchania - czas trwania 27 min
Treść:
1. Rozpoznawanie uczuć w sobie.
2. Siła i piękno uczuć.
3. Nazywanie i akceptacja uczuć.
4. Uczucia a grzech.
5. Przeżywanie i wyrażanie uczuć.
6. Po co zajmować się swoimi uczuciami?
7. Trauma.
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8. Piękne słowa do Boga.
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